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Pelouro da Imagem
Regulamento do Concurso das Camisolas de Curso
Motivação
•

O Concurso tem com objetivo dar a oportunidade aos alunos do Departamento
de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores de escolherem a camisola do
curso que representam.

•

O presente regulamento estrutura o “Concurso das Camisolas de Curso”,
organizado pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores da Associação Académica de Coimbra (NEEEC/AAC), garantindo o
bom funcionamento da atividade.

Inscrições
•

Atividade gratuita.

•

Participantes devem pertencer ao MIEEC.

•

As participações são individuais.

•

As submissões devem ser realizadas através do email imagem@neeec.pt com o
assunto “Concurso Camisolas de Curso (nº estudante)”, contendo no corpo do
email o nome completo, nº estudante, contacto (nº telemóvel), peça de
vestuário e cores desejadas (peça de vestuário e projeto), dentro dos tipos
disponíveis (consultar regras do concurso), e em anexo o ficheiro com o projeto
(digitalização do mesmo caso tenha sido elaborado em papel, ou, caso tenha sido
elaborado em programas de edição de imagem (Photoshop, Illustrator), enviar o
vetorial do mesmo).
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•

Caso ocorra alguma alteração ao projeto após o envio do mesmo, é aceite a sua
alteração desde que devidamente identificada no novo envio, não sendo
considerado para concurso a(s) versão(ões) anterior(es).

•

O prazo de envio dos projetos começa a 5 de novembro de 2018 e termina a 2 de
dezembro de 2018.

Estrutura
•

Existirá uma fase de entrega dos projetos, de 5 de novembro a 2 de dezembro, e,
após uma seleção dos 5 melhores projetos por parte da equipa de imagem, na
semana de 10 a 14 de dezembro realizar-se-á uma votação para eleger o melhor
projeto, aberta a todos os alunos do MiEEC.

•

Em caso de empate, o melhor projeto é decidido pelo pelouro de Imagem.

Regras
•

É proibida a participação dos membros da equipa de Imagem do NEEEC/AAC no
Concurso.

•

É obrigatória a realização de projeto para a parte de trás e frente da
camisola/hoddie.

•

É obrigatória a presença do nome do curso num dos lados do projeto (“Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores” ou “Electro”).

•

É obrigatória a presença do nome da Universidade num dos lados da camisola,
em Inglês ou Português (“Universidade de Coimbra” ou “University of Coimbra”).

•

Quaisquer projetos que não cumpram os requisitos anteriores e não estejam
enquadrados com o curso, não serão levados a votação.

•

Deve indicar no email em que peça de vestuário gostaria de ver o projeto
implementado (camisola ou hoodie) e cores, tanto da peça como do projeto.
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•

Poderão haver alterações no que diz respeito ao tópico anterior consoante preços
e capacidade de execução do projeto por parte da gráfica.

•

No site neeec.pt/camisolas-curso-2018 poderás encontrar, disponível para
download, os modelos das camisolas em formato vetorial servirem como base
caso o participante assim o entenda.

Prémios
•

O vencedor do concurso terá direito a uma camisola de curso e um cartão oferta
Fnac no valor de 10€.

